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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  

31 mai 2021 

Nr.   4c-7/136 

  

 

   Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra Propunerii legislative pentru 

completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale, 

retransmisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru 

dezbatere în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport, cu adresa nr. PL. x 

119/2020 din 29 martie 2021. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

nicoleta.toma
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

Bucureşti  31 mai 2021 

Nr.   4c-7/136 
 
 

R A P O R T   S U P L I M E N T A R      

asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 

privind ceremoniile oficiale 

 

În ședința din ziua de luni, 29 martie 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a 

hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea 

nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale, la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, în vederea examinării și depunerii unui nou raport, transmisă cu adresa nr. Plx. 

119/2020 din 29 martie 2021, înregistrată cu nr.4c-7/136  din 1 aprilie 2021. 

 În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa 

din 9 martie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform avizului nr. 991 din 6 decembrie 2019.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, conform avizului nr. 6076 din 27 

noiembrie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 

favorabil, conform avizului nr.4c-6/152 din 26 martie 2020. 



 
 

 3

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat negativ, 

conform avizului nr. 4c-16/29 din 16 iunie 2020. 

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctelor de vedere 

nr.4032/04.06.2020 și nr.5412/10.06.2021. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea entităţilor din partea 

cărora vor putea fi depuse coroane de flori la ceremoniile oficiale, cu o nouă entitate, respectiv 

asociaţiile militare reprezentative la nivel naţional şi de utilitate publică. 

 Pentru această propunere legislativă s-a  depus raportul de adoptare în forma adoptată de 

Senat, nr. 4c-7/122 din 29 iunie 2020. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ședința din data de 31 mai 2022.  

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți 

deputați conform listei de prezență.  

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în calitate de 

invitat: domnul Eduard Bachide – secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

 În urma examinării inițiativei legislative, a raportului inițial şi a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate 

de voturi, respingerea propunerii legislative pentru completarea alin. (3) al art.16 din Legea 

nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 
 

Sef serviciu, Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Nicoleta TOMA 


